
In het Caribische deel van het Koninkrijk zijn verschillende  
Nederlandse fondsen actief. Fonds Sluyterman van Loo, het  
Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Kansfonds, Stichting Kinder- 
postzegels Nederland en het Oranje Fonds werken op de zes  
eilanden nauw samen als Samenwerkende Fondsen voor het  
Caribisch deel van het Koninkrijk.

Deze fondsen bieden via een gezamenlijk, toegankelijk loket  
financiële steun aan sociale initiatieven op de zes Caribische eilanden. 
Met deze steun willen we de sociale betrokkenheid in het Caribisch 
deel van het Koninkrijk vergroten, mensen met elkaar in contact  
brengen en ze vooruit helpen. Op Curaçao worden de activiteiten  
van de Samenwerkende Fondsen uitgevoerd door de Stichting  
Adviescollege Samenwerkende Fondsen Curaçao.

De functie
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het  
Adviescollege beoordeelt u aanvragen, wint informatie  
in bij de aanvrager en eventueel bij externe adviseurs, 
schrijft een advies over de honorering of afwijzing ervan en 
zorgt voor een goede afwikkeling van ook de inhoudelijke 
en financiële rapportages. U verzorgt presentaties aan  
organisaties in het sociale werkveld over de mogelijkheden 
die de Samenwerkende Fondsen bieden, beleid en  
richtlijnen en onderhoudt contacten met andere  
fondsen en organisaties op het eiland.  
Uw standplaats is Willemstad, Curaçao.

Wij zoeken
een collega met een relevante en voltooide opleiding  
op minimaal hbo-niveau en minimaal vijf jaar relevante 
werkervaring. U ben geboren en getogen op Curaçao,  
kent de sociale kaart van het eiland en de vraagstukken  
die er op sociaal gebied spelen. 
U kunt snel tot de kern van een project komen, weet de 
juiste vragen te stellen en kunt een goed onderbouwd  
en overtuigend advies schrijven. Uw werkwijze wordt  
gekenmerkt door creativiteit, flexibiliteit en tact.  
Daarnaast combineert u affiniteit met de sociale sector  
en de mensen die onze steun nodig hebben met een  
objectieve blik op de plannen die ons worden voorgelegd. 
Bij voorkeur heeft u ervaring in een adviserende functie. 
U heeft een uitstekende beheersing in woord en geschrift 
van het Nederlands en het Papiaments. 

De aard van de werkzaamheden zorgen er voor dat u  
veel op het eiland reist. U bent daarom in het bezit  
van een auto.

Wij bieden
een zelfstandige functie in een breed maatschappelijk 
werkveld. Een spin-in-het-web functie met een verschei-
denheid aan contacten op Curaçao, als ook met de fondsen 
in Nederland. Enthousiaste en plezierige collega’s met  
een professionele instelling en hart voor hun werk. 
We bieden een overeenkomst aan allereerst voor een jaar, 
en bij goed functioneren voor onbepaalde tijd. De eerste 
twee maanden gelden voor beide partijen als proeftijd. 

Vragen? Reageren?
Informatie over de Samenwerkende Fondsen,  
als ook een uitgebreider functieprofiel vindt u op  
www.samenwerkendefondsen.org. Voor specifieke vragen 
over de functie kunt u contact opnemen met mevrouw  
H. van de Laarschot-Jonckheer, voorzitter van het bestuur  
van het Adviescollege op Curaçao, telefoon 560-0918,  
e-mail helvig.vandelaarschot@gmail.com

Als u interesse heeft in deze vacature en aan de voorwaarden 
voldoet, zien we uw CV en motivatie in het Nederlands graag 
per e-mail tegemoet. Het Adviescollege wordt in deze  
procedure ondersteund door bureau Linkels & Partners.  
U kunt uw sollicitatie sturen naar harald@linkels.com

PROJECTADVISEUR (40 uur per week)

Het Adviescollege zoekt met ingang van 1 mei, of zoveel eerder als mogelijk is, een

De sluitingstermijn is 20 februari 2017. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 13 maart, op Curaçao.  
Een assessment kan deel uit maken van de selectieprocedure.


